
ANEKS NR 1 

do umowy nr 159276/2022 dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby 

fizyczne w gospodarstwach domowych (dalej: „Umowa”) 

 

Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, której 

dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,  

VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984,  

BDO: 000014704, kapitał zakładowy 3 916 718 300,00 PLN wpłacony w całości, będącą dużym przedsiębiorcą 

zgodnie z rozumieniem przyjętym w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.), zwaną dalej „Sprzedawcą”, którą reprezentuje: 

Jolanta Smołka – Dyrektor Biura Sprzedaży Węgla Opałowego 

a 

gminą Rudniki z siedzibą Urzędu w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki. NIP 

5761495213, reprezentowaną przez Grzegorz Domańskiego – Wójta Gminy Rudniki przy 

kontrasygnacie Skarbnika Beaty Wolf-Morawiak, posiadającą status podmiotu publicznego zgodnie z 

rozumieniem przyjętym w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.), zwaną dalej 

Kupującym.  

zwanych dalej łącznie „Stronami”, a każdą z osobna „Stroną”.  

o następującej treści: 

§ 1 

Kupujący oświadcza, że spełnił wszelkie wymogi, by dokonywać od Sprzedawcy (jako podmiotu 

wprowadzającego do obrotu) zakupu paliwa stałego w sposób zgodny z ustawą z 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) (dalej: 

„Ustawa”) i przepisami wykonawczymi do niej również w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.,  

w tym w szczególności, że na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosił informację o 

przystąpieniu przez niego do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zarówno na 

okres, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, jak i na okres, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 

 

§ 2 

Mając na uwadze okoliczności, o których mowa w § 1 powyżej, Strony zgodnie postanawiają zmienić Umowę  

w ten sposób, że nadają nowe następujące brzmienie § 13 ust. 1 Umowy: 

„1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od daty jej zawarcia do dnia 30.04.2023 r.”. 

 

 

 

 



§ 3 

Celem usunięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że: 

a) w związku z treścią oświadczenia Kupującego, o którym mowa w § 1 niniejszego aneksu, Zamówienia, których 

realizację Strony pierwotnie przewidywały na okres do 31 grudnia 2022 r., mogą być – bez jakichkolwiek 

negatywnych konsekwencji dla Sprzedawcy – realizowane również później, tj. w całym okresie obowiązywania 

Umowy, o którym mowa w § 2 niniejszego aneksu, 

b) miejsce odbioru węgla przez Kupującego wskazuje Sprzedawca. 

 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia aneksu muszą być zatwierdzone przez Strony oraz: (i) sporządzone  w 

formie pisemnej; lub (ii) dokonane w drodze podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Strony wykluczają jakąkolwiek możliwość zmiany treści aneksu w formie porozumienia 

ustnego lub jedynie poprzez wymianę wiadomości e-mail. 

2. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia, z mocą obowiązującą od 31.12.2022 r. 


		2022-12-21T18:03:32+0100


		2022-12-30T09:58:51+0100


		2022-12-30T10:01:00+0100




